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אחוז בתי הספר שמאפשרים שימוש בטלפון 

 סלולרי בכיתה 



  טאבלט/האם רצוי להשתמש בטלפון הסלולרי

 ?  לצרכי למידה

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=477286535636653&set=vb.100000659314116&type=2&theater


 ?  למה זה טוב -אז אם כל כך רע



 multi device -הטלפון הסלולרי החכם

 צריכת מידע  
 מידע מן האינטרנט•

•QR code 

 GPSמפות עם •

 מידע תלוי מקום•

 

 כלי עזר      

 פנס•

 

 יצירת מידע

 רשם קול•

 מצלמה•

 וידאו•

 :  כלי מדידה וחקר•

 מד גובה–

 מד טמפרטורה–

 מד מרחק  –

 מד דציבלים–

 מצפן–

 (רשימות)כלי כתיבה •

 יצירת מידע תלוי מקום•

 

  שיחות וידאו, טלפון, SMS: תקשורת 



 הטכנולוגיה הניידת בחינוך לגיל הרך

אפליקציות מבוססות מסך מגע שמשמשות  •

 "  אימון ותרגול"כסביבות 

 פאזלים–

 משחקי התאמה–

 לומדות  אינטראקטיביות  –



 הטכנולוגיה הניידת כטכנולוגיה מסייעת

 חרשים–

 כבדי ראיה–

אוטיסטים ובעלי  –

בתחום   מגבלויות

 התקשורת   

 

 

 



 טכנולוגיה ניידת בכיתה  

תחליף לעמדת מחשב •

 נייחת  

–Wireless 

–BYOD – Bring Your 
Own Device 

–1:1  

הגברת  •

 האינטראקציה בכיתה  

1&ActivityType=997hit.net/System/ActivitGraphDataContainer.aspx?ID=-smshttp:// 

 

http://sms-hit.net/System/ActivitGraphDataContainer.aspx?ID=997&ActivityType=1
http://sms-hit.net/System/ActivitGraphDataContainer.aspx?ID=997&ActivityType=1
http://sms-hit.net/System/ActivitGraphDataContainer.aspx?ID=997&ActivityType=1
http://sms-hit.net/System/ActivitGraphDataContainer.aspx?ID=997&ActivityType=1
http://sms-hit.net/System/ActivitGraphDataContainer.aspx?ID=997&ActivityType=1
http://sms-hit.net/System/ActivitGraphDataContainer.aspx?ID=997&ActivityType=1
http://sms-hit.net/System/ActivitGraphDataContainer.aspx?ID=997&ActivityType=1


 Augmented Reality: מציאות רבודה

העשרת החומר  •
 –בשכבות מידע 

 בכיתה ומחוץ לכיתה   

 

http://www.youtube.com/watch?v=1M6ZqTQWjeo


 טלפון סלולרי בלמידה חוץ כיתתית  

 מתוכננת  / למידה ספונטאנית •

 שימוש בטכנולוגיה הניידת  •
 ,כאמצעי מדידה

 איסוף מידע והפצת מידע 

 יצירת מצבי למידה בהם הטלפון•
 תומך בתהליכי חקירה ותעוד 
 של השטח  

 



 אפליקציות תומכות למידה חוץ כיתתית  

 מצפן •

 וכלי מדידה GPSמפות משולבות •

 מפות שיתופית•

 מגדיר צמחים שיתופי•

 שימוש במצלמה  •

 יצירת קליפ/ שימוש בוידאו •

 ,דוקסגוגל , moodle -קישור ל•
 facebook   

 



עקרונות לעיצוב פעילות לימודית משולבת  

 טכנולוגיה ניידת במרחב החוץ כיתתי 
 מיקום תלוייתפעילות 

 הפנית המבט של הלומד לסביבה–

 זיהוי ואיתור, הסתמכות על מידע שנמצא בשטח–

  

איזון בין צריכת מידע ליצירת מידע 
 שימוש במגוון אפליקציות תומכות  –

 (Learning by doing)גישה מכוונת תוצר  –

 (כיתה-קשר שדה)יצירת המשכיות בלמידה –

  

 למידה ממוקדת  )הנחיות ללמידה ללא צורך בתיווך מורה
 (  תלמיד

 מזדמנת/קבוצתית/למידה עצמאית–

 למידה מפעילה  –

 



במה תורמות הטכנולוגיות הניידות ללמידה  

 ? החוץ כיתתית

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

התמצאות    נגישות להנחיות  ארגון וסדר 
בשטח באמצעות  

 מפה

נגישות למידע  
 עזר

המשכיות בקשר  
בין למידה  

בשטח ללמידה  
 בכיתה

מוטיבציה   
 ללמידה

מדידה של   
 תופעות בשטח

תעוד של   
 ממצאים



 ! תודה רבה 
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